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স োমোলিয়োতে ব্যোপক দুলভিক্ষ চিোকোিীন  মতয়, 
দখিদোর আলিকোন স নোব্োলিনী লকিংব্ো পলিমো 
সদশগুতিো িতে স খোনকোর জনগতের জনয সকউ 
এক সিোকমো পলরমোে খোব্োরও পোঠোয়লন যো লদতয় 
েোতদর কু্ষধো লনব্োরে করো  ম্ভব্। এমনলক েোতদর 
পক্ষ িতে এক স োটো পোলনও সকউ পোয়লন যো 
লদতয় েোরো েৃষ্ণো লনব্োরে করতব্। অথচ এরোই 
আব্োর দোলব্ কতর থোতক সয, েোরো দলরদ্র 
জনতগোষ্ঠীতক দোলরতদ্রযর কষোঘোে সথতক মুক্ত কতর 
লনরোপদ, স্বচ্ছি ও  ুন্দর জীব্ন উপিোর সদতব্। 
একই  োতথ আপনোরো িোরোকোে আশশোব্োতব্র 
মুজোলিলদনতদর সব্িোয় সদখতে পোতব্ন সয, েোরো 
দলক্ষে স োমোলিয়োর লিরোে, মধয  োতব্িী, লনম্ন 
 োতব্িী, ব্োয় ও ব্োকুি এব্িং লজতদো প্রভৃলে 
এিোকো এব্িং মুদুগ প্রতদতশর দুলভিক্ষপীলিে 

অ িোয় মু লিমতদর  োিোযযোতথি প্রলেলনয়ে লব্লভন্ন 
প্রকোর কযোতেইতনর আতয়োজন করতে। একই 
 োতথ েোরো ত্রোে ও খোদয  রব্রোি অব্যোিে রোতখ। 
মধয স োমোলিয়োয় মুদুগ অঞ্চতির গোিকোতয়ো শিতর 
িোরোকোে আশশোব্োতব্র মুজোলিদগে িোজোর িোজোর 
দুলভিক্ষ কব্লিে পলরব্োর এব্িং লনম্ন  োতব্িীর 
ই িোলমক প্রতদতশ অব্স্থোনরে িোরোকোে ও 
কিংতগোর শে শে পলরব্োরতক খোদয  িোয়েো 
প্রদোন কতর। েোরো এই ত্রোে েৎপরেো অব্যোিে 
রোতখ যেক্ষে নো েো  কি দুদিশোগ্রস্ত এিোকোয় 
সপৌঁতে। লকন্তু স্থোনীয় মুরেোদ  রকোর ও েোতদর 
কু্রত ডোর সজোট এ ব্ মুজোলিলদনতদর উগ্রপন্থী ও 
জনগেলব্তরোধী লিত তব্ উপস্থোপন কতর। 

সি আমোর স োমোলিয়োর লনরীি ভোইরো! আজ এই 
মমিোলিক মুিূতেি েোতদর অলভতযোগ ও  েযব্োলদেোর 
মুতখোশ উতমোলচে িতয় সগতে। দুলভিক্ষ  ময়কোিীন 
এই নোজুক পলরলস্থতে, লব্গে কতয়ক ব্ের যোব্ে 
এব্িং এখতনো আপনোরো আপনোতদর মুজোলিলদন 
 িোন ও ভোইতদর  েেো স্বচতক্ষ প্রেযক্ষ 
কতরতেন। অনযলদতক, এতজন্ট  রকোর 
আপনোতদরতক দখিদোর জোলেগুতিোর িোতে সেতি 
লদতয়তে যোরো সকব্িমোত্র আপনোতদর দুতভিোগই বৃ্লি 
করতে। সযমন, ইলথওলপয়ো  োতব্িী নদীর উপর 
েোতদর ব্োধ লনমিোে করোর কোরতে আপনোতদর 

আন নোল র বু্তিলটন – ১৩ 

“সেোমোতদর ভোতিোব্ো োর ব্স্তু সথতক 
ব্যয় নো করো পযিি, লকেুতেই 

সেোমরো কিযোে িোভ করতে পোরতব্ 
নো । আর সেোমরো  েয  িকোতর যো 

লকেু ব্যয় করতব্ আল্লোি েো 
ভোিভোতব্ জোতনন।” 

জুমাদাল আখিরাহ || ১৪৩৮ খহজরী 



 

 

অতনক কষ্ট সভোগ করতে িতয়তে এব্িং এলট এই 
ভয়োব্ি দুলভিতক্ষর অনযেম প্রধোন লনয়োমকগুতিোর 
একলট। 

 ুেরোিং সি আমোর মু লিম ভোইরো!  ব্িত্র 
আপনোতদর অভোব্গ্রস্ত মু লিম ভোইতদর প্রতয়োজন 
পূরতে ঝোাঁলপতয় পিুন এব্িং লনতজতদর মোতঝ একই 
উম্মোির ধোরেোতক উজ্জীলব্ে করুন ও আপনোতদর 
ভোইতদর প্রলে  িোয়েোর িোে ব্োলিতয় লদন। 

শোয়খ উ োমো লব্ন িোতদন রলিমোহুল্লোি, লযলন 
প্রকৃে অতথিই উম্মোির প্রলে দরদী লেতিন, লেলন 
ব্তিন-  

“আমোতদর এ লব্ষয়লটও স্মরে রোখো উলচে, যো 
আমোতদর  ব্তচতয় জলটি  ম যোগুতিোর একলট 
এব্িং দুলভিক্ষ ও  োিোযয ঘোটলের এটোই িতচ্ছ মূি 
কোরে সয, লব্সৃ্তে উম্মোির অথিননলেক ধযোনধোরেোর 
উপর আজ  িংকীেি জোেীয়েোব্োদী মতনোভোব্ 
এতকব্োতর সজতক ব্ত তে। আরব্ উপদ্বীতপর 
অথিভোণ্ডোর গতি উতঠতে মু লিমতদর  েদ দ্বোরো 
এব্িং মু লিম ভূলমর সেি প্রোলির অলধকোর শুধু 
মু লিমতদর জনযই। লকন্তু ব্োস্তব্েো এই সয, 
মু লিমরো যখন  ব্নযো, খরো, মিোমোরী, খোদয 
 িংকতট ভুগতে এব্িং অব্তিিোর  মু্মখীন ও 
মৃেুযমুতখ পলেে িতচ্ছ, ওলদতক মু লিমতদর 

 েদগুতিো েখন অ োধুভোতব্ ও অনথিক কোতজ 
ব্যব্হৃে িতচ্ছ এব্িং  েতদর অপচয় ঘটতে।” 

 

 
 

 

 

 


